
Alpine Revolving Slope
Niet ieder land heeft bergen. Dit maakt skiën in deze landen onmogelijk.
Of toch niet? Door het installeren van de Alpine Revolving Slope is skiën 
zonder berg en zonder sneeuw binnen handbereik. Alpine Engineering 
haalt de bergen naar u toe, maar hoe werkt dit systeem nu precies?

De Alpine Revolving Slope is een grote lopende band die 
in een hellingshoek staat. De band met skigras draait naar 
boven wat de glijsnelheid op de piste simuleert. Afmetingen1



Afmetingen
Er zijn verschillende afmetingen leverbaar, waardoor 
het plaatsen van een Revolving Slope in bijna elke ruimte 
mogelijk is

Ook leverbaar als inklapbaar 
exemplaar. Binnen 1 dag op te 
bouwen!

Deze baan past in een 40 ft.
High Cube container

Uitvouwen In gebruik

De Alpine Revolving Slope is een grote lopende band die 
in een hellingshoek staat. De band met skigras draait naar 
boven wat de glijsnelheid op de piste simuleert.
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Kenmerken2



Kenmerken
De Alpine Revolving Slope heeft een aantal kenmerken,
waardoor de ski-ervaring compleet wordt gemaakt.

De Alpine Revolving Slope staat 
standaard in een vaste hellings-
hoek van 14 graden. Optioneel is
de Alpine Revolving Slope in 
hoogte verstelbaar.

De ARS beschikt over een standaard in hoogte verstelbare 
oefenbalk vooraan de piste.Optioneel leverbaar zijn 
verschuifbare, in hoogte verstelbare oefenbalken.

10˚

18˚

Voor een optimaal leerrendement kan gebruik 
gemaakt worden van een grote doorkijkspiegel.
Hierdoor kunnen de cursisten zichzelf zien 
bewegen en de toeschouwers kunnen door de 
spiegel de cursisten zien.
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Veiligheid3



Veiligheid is enorm belangrijk. De Alpine Revolving Slope 
beschikt daarom over een paar high tech safety features. 

Het trekkoord zorgt voor 
extra beveiliging. Aanraking 
van dit koord stopt de band. 

Afstandsbediening 
met o.a. snelstopknop.

Bedieningskast met 
vergrendelbaar touch-
screen en noodstop.

Veiligheidsvoorzieningen

De ARS beschikt over een standaard in hoogte verstelbare 
oefenbalk vooraan de piste.Optioneel leverbaar zijn 
verschuifbare, in hoogte verstelbare oefenbalken.
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RESET EMERGENCYSTOP

Snowboarden4

Zo bevindt zich bovenaan 
de baan een detectiesensor. 
Wanneer de sensor beweging 
detecteert stopt de band. 

START STOP

SLOPE

SPEED

!



De snowboard-ervaring

Rutschen Backside bocht Het ultieme doel: Carven  

De omhoogdraaiende skimat simuleert de piste die 
onder u door glijdt. Door tegendruk te geven, kunt u
van links naar rechts bochten draaien.

De lessen zijn voor elk niveau; 
van beginner t/m vergevorderde snowboarder:

Er kan een schansje op de band worden 
gelegd. Hierdoor zijn freestyle-tricks mogelijk.

 Frontside bocht
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Skiën5



De ski-ervaring

In pflug (punt) skiën Bergski bijdraaien Het ultieme doel: Fijn parallel

De omhoogdraaiende skimat simuleert de piste die 
onder u door glijdt. Door tegendruk te geven, kunt u
van links naar rechts bochten draaien.

Afhankelijk van de grootte van de ARS 
kan er met 2, 3 of 4 cursisten per sessie
getraind worden. 

De lessen zijn voor elk niveau; 
van beginner t/m vergevorderde skiër:
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Hulpmiddelen6



De leraar & hulpmiddelen

Bergski bijdraaien

Eén van de grote voordelen van de Revolving Slope
is dat de leraar heel gericht de cursist kan aansturen.
Dit kan vanaf verschillende plaatsen.

Mogelijke plaatsen waar 
de leraar kan staan.

Met een sproei-installatie wordt 
de baan vochtig gehouden voor 
een optimaal glijvermogen.

De leraar heeft alle controle met de afstandbediening.
Mocht de cursist uit balans raken dan drukt de leraar
direct de snelstopknop in.

De snelheid wordt gecontroleerd door buttons op 
de afstandbediening en de bedieningskast.
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